اتریش – مجارستان – اسلواکی – چک (  01روزه )
ویژه نوروز 79
هتل
Hotel Novotel
Haptbahnhof Wien
Hotel Continental
Budapest
Hotel Royal Prague

موقعیت

هر نفر در اتاق

هر نفر در اتاق

کودک  11-4سال

کودک  4-2سال

یک تخته

دو تخته

( با تخت )

( بدون تخت )

خردسال

وین
بوداپست

 2635یورو

 2126یورو

 1085یورو

 1306یورو

 384یورو

پراگ

 روز اول  :پرواز به وین و انتقال به هتل روز دوم  :گشت شهری وین  ،بازدید از خیابان رینگ  ،مقر ریاست جمهوری  ،بام وین وصرف نهار روز سوم  :گشت شهری وین  ،بازدید از کاخ شنبرون  ،چرخ و فلک پراتر و بازار سنتی روز چهارم  :ترانسفر زمینی به بوداپست و انتقال به هتل روز پنجم  :گشت شهری بوداپست  ،قایق سواری رودخانه دانوب و بازدید از باسیلیکا سنت استفان روز ششم  :وقت آزاد روز هفتم  :ترانسفر زمینی از بوداپست به پراگ همراه با گشت شهری و صرف نهار در براتیسالوا و انتقال به هتل روز هشتم  :گشت شهری پراگ  ،بازدید از بنای قصر قدیمی  ،محله زیبای گلدن لین و کلیسای کالوس روز نهم  :وقت آزاد روز دهم  :انتقال از هتل به فرودگاه پراگ و پرواز به تهرانایرالین

شماره پرواز

مسیر پرواز

تاریخ حرکت

زمان حرکت

زمان رسیدن

Austrian

OS 872

تهران – وین

 26اسفند 65

 83:68بامداد

 85:88صبح

Austrian

OS 706
OS871

پراگ – وین

 86فروردین 69

 11:28صبح

 12:16ظهر

وین  -تهران

 86فروردین 69

 28:18شب

 83:88یامداد ( روز بعد )

خدمات تور :اقامت در هتل های  4ستاره همراه با صبحانه –بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیر های بین المللی و ترانسفر های
زمینی بین کشور های محل بازدید –  4گشت شهری – ویزای شنگن – بیمه مسافرتی برای تمامی مدت سفر
نکات مهم :
ارائه ضمانت نامه بانکی بازگشت از سفر برای تمامی مسافران الزامی است.
عوارض خروج از کشور و هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافرین می باشد.
دریافت  68درصد از کل هزینه تور حین ثبت نام و مابقی هزینه ها بعد از صدور ویزا انجام می پذیرد.

